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Választókerületi programok

Napokon belül indul az aláírásgyűjtés!

Szavazni csak érvényes okmányokkal lehet!

Heiter DáviD tamás

A napokban csaknem nyolcmillió ember kapja 
meg az országgyűlési választással kapcso-
latos értesítőt, és február tizenhetedikén a 
kampány is elkezdődik. Folytatjuk múlt héten 
megkezdett beszélgetésünket Laczi Zoltánnal, a 
Székesfehérvári Helyi Választási Iroda vezető-
helyettesével.

A napokban nagyon fontos levél érke-
zik a választópolgárokhoz.
A választás kitűzéséről valamint 
a szavazás napjáról és helyéről 
értesítővel kell tájékoztatni a sza-
vazóköri névjegyzékben szereplő 
választópolgárokat. Az értesítő 
tartalmazza a választópolgár nevét, 
születési nevét, születési idejét és 
lakcímét. Az értesítő a választópol-
gár szavazati jogának gyakorlásával 
kapcsolatos alapvető információkat 
is tartalmazza. Aki nem kap érte-
sítőt a Nemzeti Választási Irodától 
február 19-ig, az április 6-án 16 
óráig a polgármesteri hivatal anya-
könyvi irodáján kérhet információt 
a saját adatairól, hogy szerepel-e a 
névjegyzékben.
Hamarosan kezdődik a kampány-
időszak is.
A 2018-as országgyűlési választás 
kampányidőszaka február 17-én 
kezdődik, és április 8-án 19 óráig 
tart. Ezen időszakban a választás-
ban résztvevő jelöltek és jelölő- 
szervezetek folytathatják kampány-
tevékenységüket, aminek célja a 
választói akarat befolyásolása vagy 
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Lakossági fórumot tart 
Mészáros Attila

Február 19-én, hétfőn 17 órára 
lakossági fórumot hívott össze 
Mészáros Attila, az 5. számú 
választókörzet önkormányza-
ti képviselője. A tóvárosi és 
alsóvárosi lakosokat a Tóvárosi 
Általános Iskolába várják. A 
fórumon jelen lesz Cser-Pal-
kovics András polgármester, 
Bozai István városgondnok, 
Kovács Zsolt városi rendőr-  
kapitány, Szauter Ákos, a Szép-
hő vezérigazgatója, Steigerwald 
Tibor, a Depónia ügyvezetője 
és Nagy Zsolt, a Polgármesteri 
Hivatal Közlekedési Irodájának 
vezetője is.

Jól halad a felújítás
szabó Petra

A tervezett ütemben halad a Rákóczi úti Óvoda 
felújítása. Az épület teljes körű külső és belső kor-
szerűsítésen esik át, így a gyerkőcök szeptember-
től már egy modern, megszépült oviba mehetnek. 

Jelenleg egy nagy hulladékkupac és 
építési anyagok borítják az udvar 
nagy részét, de az őszi óvodakezdésre 
már egy megújult játszótér várja majd 
a gyerkőcöket. Az épület is teljes 
korszerűsítésen esik át. A burkolato-
kat már lebontották, az új nyílászárók 
nagy része a helyén van, néhol már az 
új radiátorokat is felszerelték, és az új 
csempe is a falon van. 
A beruházás közel egyharmadával 
végeztek eddig a szakemberek, a 
munka az ütemezésnek megfelelően 
halad. Az épületet akadálymentesítik, 
szigetelik a tetőt, a homlokzatot és a 
pinceszintet, valamint új napelemes 
rendszert is telepítenek. A fejlesztés 
mintegy négyszázmillió forintos uniós 
támogatásból valósul meg. 

annak megkísérlése. A választási 
szervek munkája nem minősül 
kampánytevékenységnek.
A jelöltekre ajánlásokat tehetünk. Ez 
hogyan történik?
Az országgyűlési képviselők válasz-
tásán egyéni választókerületben 
képviselőjelölt párt jelöltjeként 
vagy független jelöltként indulhat. 
Az indulás feltétele, hogy választó-  
kerületében legalább ötszáz 
érvényes ajánlást gyűjtsön össze. 
A választási iroda – amennyiben 
az igénylés megfelel a jogszabályi 
előírásoknak – haladéktalanul, de 
legkorábban február 19-én adja át 
az igényelt mennyiségű ajánlóívet 

az igénylőnek, melyek segítségével 
összegyűjtheti az ajánlásokat. Az 
ajánlóíven a választási iroda feltün-
teti a jelöltként indulni szándékozó 
választópolgár nevét, a jelölőszer-
vezet nevét vagy a független jelölés 
tényét és a választókerület megjelö-
lését. Közös jelölt esetén a válasz-
tási iroda a közös jelöltet állító 
valamennyi jelölőszervezet nevét 
feltünteti. Az Országos Egyéni 
Választókerületi Iroda sorszám-
mal és hitelesítő bélyegzővel látja 
el az ajánlóíveket, melyek meg-
létére figyeljenek az ajánlást adó 
polgárok! Ajánlást a jelölő- 
szervezet képviselője vagy a jelölt-
ként indulni szándékozó választó-
polgár illetve képviselője az állam-
polgárok zaklatása nélkül gyűjthet. 
Hogy hol – illetve hol nem – azt a 
jogszabály rögzíti. A jelöltek aján-
lásgyűjtése február 19-én kezdődik 
és március 5-én 16-óráig tart.
A külföldön tartózkodók hogy szavaz-
hatnak?
Aki a választás ideje alatt külföl-
dön tartózkodik, lehetősége van 
a külképviseleten szavazni, amit 
március 31-én 16 óráig kérhet. Ott 
ugyanazokat a szavazólapokat kap-
ja, mint amilyeneket a lakóhelyén 
kapott volna.
Mire szavazhatunk?
Azok a magyarországi lakcímmel 
rendelkező választópolgárok, akik 
nem kérik nemzetiségi névjegy-
zékbe való felvételüket, a válasz-
tás napján a lakhelyük szerinti 

választókerület valamelyik egyéni 
jelöltjére szavazhatnak, egy másik 
szavazólapon pedig az országos 
listát állító pártok, szervezetek 
egyikére adhatják le voksukat. 
Akik kérik a nemzetiségi névjegy-
zékbe való felvételüket, az ország- 
gyűlési választáson pártlista helyett 
nemzetiségi listára szavazhatnak, 
valamint a lakóhelyük szerinti 
választókerület egyéni jelöltjére. A 
hivatalos magyarországi nemzetisé-
gek: bolgár, görög, horvát, lengyel, 
német, örmény, roma, román, 
ruszin, szerb, szlovák, szlovén és 
ukrán. A magyarországi lakcímmel 
nem rendelkező választópolgárok 
egyéni jelöltet nem választhatnak, 
csak az országos listán szereplő 
pártokra, szervezetekre szavazhat-
nak.
Az  iratainkat is érdemes ellenőrizni...
Szavazni csak érvényes okmányok-
kal lehet! Még mindenki ellenőriz-
heti, hogy rendben vannak-e. Az 
okmányokkal a személyazonos-
ságot és a lakcímet vagy személyi 
számot kell igazolni. A személy- 
azonosságot a régi és új formátumú 
személyi igazolvánnyal, ideiglenes 
személyazonosító igazolvánnyal, 
vezetői engedéllyel, útlevéllel vagy 
ideiglenes útlevéllel lehet igazolni. 
Bármelyik igazolvány elfogadásá-
nak csak az érvénytelenség szabhat 
gátat. A lakcímet a lakcímet igazoló 
hatósági igazolvánnyal lehet igazol-
ni, aminek a hátulján megtalálható 
a személyi azonosító szám. 

Valentin-nap kampányüzemmódban

„Készülünk, harc van, a kesztyűt felvettem” – üzente a közösségi oldalon Ráczné Földi Judit, a 
baloldal leendő képviselőjelöltje. Vargha Tamás Valentin-nap alkalmából virággal válaszolt: 
„Láttam a Facebookon, hogy Ráczné Földi Judit harcra készül és bokszkesztyűt húzott. Én 
békére, a demokrácia ünnepére és Székesfehérvár további építésére készülök. Ennek jeleként 
hoztam ezt a virágot Juditnak.” Fo

tó
: S

im
on

 Er
ik

a

Fo
tó

:h
ttp

s:/
/w

ww
.fa

ce
bo

ok
.co

m
/v

ar
gh

at
am

as
ja

no
s/

Fo
tó

: h
ttp

s:/
/w

ww
.fa

ce
bo

ok
.co

m
/R

ac
zn

eF
ol

di
Ju

di
t/



3közéleti hetilap FehérVárKözélet

A költségvetés végrehajtása is 
elkezdődött, ugyanis a testület múlt 
csütörtöki ülésén döntött a Pozsonyi út 
Nagyszombati és Zsolnai út közötti sza-
kaszának felújításáról, továbbá a Zobori 
út felújítására is kiírták a közbeszerzési 
eljárást.

Többet szeretne tudni a város költ-
ségvetéséről? Nézze meg a témáról 
készült televíziós beszélgetéseket a 
Fehérvár Médiacentrum Youtube- 
csatornáján!

Harminckilencmilliárd fejlesztésre, egymilliárd béremelésre

Nagy többséggel fogadta el a város idei költségvetését a közgyűlés

bácskai GerGely, látrányi viktória, rába Henrietta

Rekordösszegből, hetvenmilliárd forintból 
gazdálkodhat idén Székesfehérvár. Az önkor-
mányzati intézményeknél és cégeknél az idei 
évi béremelés ennek köszönhetően meghaladja 
az egymilliárd forintot. A város közel harminc-
kilencmilliárd forintot költhet fejlesztésekre, 
ennek hetven százaléka kormányzati, tíz 
százaléka uniós forrás, a többi pedig saját 
erő. Az önkormányzati fenntartásban működő 
egészségügyi és szociális intézményekre va-
lamint a Kégl György Egészségügyi Programra 
összesen 2,8 milliárd, az oktatási szférára 3,9 
milliárd, kultúrára 2,7 milliárd forint szerepel 
a költségvetésben. 2018-ban sem vesz fel 
hitelt a város. A magánszemélyek továbbra sem 
fizetnek helyi adót, de a cégek számára sem 
lesz adóemelés.

A közgyűlés tizenhat igen, három 
nem és egy tartózkodás mellett 
elfogadta a 2018-as költségvetést. 
Székesfehérvár idei évi költség-
vetési főösszege meghaladja a 
hetvenmilliárd forintot. Az ön-
kormányzat ilyen magas összeg-
gel még sohasem számolhatott 
– emelte ki a polgármester: „Soha 
ilyen magas költségvetési főösszeggel, 
forrásokkal a város nem gazdál-
kodhatott. Ez köszönhető részben a 
kiemelkedően magas állami fejlesztési 
forrásoknak, az európai uniós támoga-
tásoknak és a helyi gazdaság által re-
kordösszegben befizetett helyi adónak, 
ami a gazdaság növekedését jelzi, és 
mindannyiuk munkájának eredménye. 
A költségvetési forrás elegendő ahhoz, 
hogy Fehérvár tovább fejlődjön, és 
a stabil, biztonságos üzemeltetést is 
garantálni lehessen. Hárommilliárd 
forintos tartalékkal tervezünk, ami 
év közben közel ötmilliárd forintra is 
emelkedhet!” 
A polgármester hozzátette: idén 
sem kell a magánszemélyeknek 
helyi adót fizetni, és 2018-ban 
sem vesz fel hitelt az önkormány-
zat: „Egy olyan Közép-Európában is 
jegyzett várost szeretnénk fejleszteni, 

Az idei költségvetést értékelte Juhász László 
önkormányzati képviselő. A VÁLASZ Egyesü-
let elnöke kiemelte, hogy számos kulturális, 
sport- és civilkezdeményezést támogat az 
önkormányzat, emellett nagy hangsúlyt kap 
a zöldövezetek fejlesztése is. 

„Egyedüliként nem párt, hanem 
civilszervezet delegáltjaként vagyok 
tagja a közgyűlésnek és megsza-
vaztam a költségvetést.” – kezdte 
gondolatait Juhász László, aki 
szerint Székesfehérvár idei 
költségvetése a város fejlődését 
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A költségvetést értékelte a VÁLASZ

Tények és számok

Érvek és ellenérvek

szolgálja. Kiemelte a városban 
zajló fejlesztési programok 
fontosságát, valamint a Modern 
Városok Programjához kapcsoló-
dó kormányzati fejlesztéseket is 
megemlítette. Pozitívan értékelte, 
hogy a lakosság véleményére is 
kíváncsi a városvezetés: „Örülök, 
hogy nem választási költségvetést 
láttam, hanem az elmúlt években 
megkezdett munka egyenes folytatá-
sát, ami a város fejlődését szolgál-
ja. Ezért tudtam a költségvetést 
támogatni!”

ami az életminőséggel vonzza ide az 
embereket!” 
A polgármester köszönetet mon-
dott azoknak a képviselőknek, 
akik vállalták a felelősséget a 
költségvetésért, és támogatják a 
fejlesztéseket, a stabil és biztonsá-
gos működést illetve a közszféra 
mintegy egymilliárdos bérfejlesz-
tését is. Ez a költségvetés egyik 
legfontosabb eleme. 

„A város gazdasága ma olyan 
teljesítményt nyújt, amit korábban 
nem gondoltunk volna – köszönet 
ezért a fehérvári vállalkozások-
nak! Nagyon fontos tényező 
azonban az állami szerepvállalás, 
hiszen ennyi állami forrásra, mint 
ami az utóbbi öt évben érkezett 
a városba, soha nem volt még 
példa!” – mondta a Pénzügyi 
Bizottság elnöke, a független 
képviselőként politizáló Farkas 
László. A költségvetés kapcsán 
beszélt az adósságkonszolidá-
cióról is, ami megszabadította 
a hitelektől Fehérvárt: „Ennek 
köszönhetően most fejlesztések-
re lehet fordítani a milliárdos 

A költségvetést egyhangúlag tá-
mogatta a közgyűlés Fidesz-frak-
ciója. „A Fidesz-frakció maximáli-
san támogatja ezt a költségvetést, 
mert ez egy folyamatnak a követke-
ző állomása. Annak a folyamatnak, 
amit 2010 óta tudatosan támogat a 
Fidesz, és tudatosan visz a város-
vezetés.” – emelte ki Horváth 
Miklósné frakcióvezető. 
A Jobbik önkormányzati képvi-
selője viszont nem értett egyet 
a költségvetéssel. „Kicsit nagylel-
kűbben tervezünk ebben a költség-
vetésben az iparűzési adóbevételek-
kel. Tavaly azért ennél óvatosabb 
becsléssel számoltunk. Még így is az 
idén befolyt összeg alatti az a terv, 

törlesztőrészleteket. A nyolc éve 
tartó szigorú gazdálkodással sok-
kal nagyobb eredményeket lehet 
felmutatni, és gondolkodni sem 
kell hitelfelvételről.” 
A Pénzügyi Bizottság elnöke 
elmondta, hogy fejlesztésekre 
több mint harmincnyolcmilli-
árdot fordíthat a város. Ebből 
hetven százalék kormányzati, tíz 
százaléka európai uniós, a többi 
pedig saját, városi forrás. A Kégl 
György Egészségügyi Programra 
majdnem hárommilliárd forintot, 
az oktatási szférára közel négy-
milliárd forintot, míg a kultúrára 
több mint két és fél milliárd 
forintot fordíthat a város.

amit erre a költségvetésben feltün-
tetünk, azt gondolom, ezt lehetne 
óvatosabban is.” – indokolta a 
testület előtt tartózkodó szavaza-
tát Horváth-Tancsa Ágnes.
A közgyűlés baloldali frakciója 
nem támogatta a költségvetést. 
„A költségvetés teljes szerkezete 
olyan, hogy nem tudjuk támogatni. 
A számunkra legfontosabb értékeket, 
a minőségi egészségügy javítását, a 
versenyképes oktatást, a székesfe-
hérvári fiatalok önálló lakhatását, a 
közlekedési anomáliák felszámolását 
és a közösségi közlekedés draszti-
kus és radikális támogatását nem 
tartalmazza.” – nyilatkozta Márton 
Roland frakcióvezető.
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Brüsszelé a szó!
vakler lajos

Varga Gábor, Sárbogárd és térsége 
országgyűlési képviselője meghívására 
Székesfehérváron, a Megyeházán tartott 
sajtótájékoztatót Erdős Péter, az Európai 
Parlament képviselője. A néppárti politikus 
az általa benyújtott magyar mézjelentés 
brüsszeli fogadtatásáról számolt be, mely a 
mézhamisítás megállítását és a méhészeti 
ágazat egyéb problémáinak megoldását 
célozza. 

„Egyik legfontosabb uniós fel-
adatom a mézhamisítás elleni 
küzdelem, hiszen az Európai Unió 
területére beérkező mézek húsz 
százaléka hamis, másrészről a 
magyar méz hetvenöt százaléka az 
unió piacaira kerül. A magyar mé-
hészetnek, a magyar méznek meg 
kell küzdenie az Európai Unión 
kívülről érkező mézzel. A méhészek 
ezt a küzdelmet le tudnák folytatni, 
de sok esetben hamisított mézzel 
találkozunk. Százezer tonna az a 
méz, ami évente bejön Kínából. 
Kína össztermelése négyszáz-  
ötvenezer tonna. Ha összeadjuk az 
USA, Kanada, Mexikó és Argen- 
tína, a legnagyobb méztermelő 
országok méztermelését, az sincs 
ennyi. Tehát teljesen világos, hogy 
a négyszázötvenezer tonna mézet 
normális körülmények között Kína 
nem tudja előállítani. Ez ellen 
fel kell lépni! A mézjelentés erre 
nyújthat biztosítékot. A magyar 
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Új robottechnikai labor épül Fehérvári egyetemisták fejlesztik az EFOTT applikációját

Az új robottechnológiai labor fejlesztési terveit mutatták be az egyetemen, melyet ősztől a 
mechatronikai és a gépészmérnök hallgatók is használatba vehetnek A győztes fehérvári csapat

DáviD renáta kovács v. orsolya

Lehetőségük lesz a diákoknak a legújabb robo-
tokat programozni, majd azokat a gyakorlatban 
is kipróbálni. Új robottechnikai labor várja 
szeptembertől az Óbudai Egyetem Alba Regia 
Műszaki Karának tanulóit.

Azoknak, akik robotokkal foglal-
koznak, magas szintű elméleti és 
gyakorlati tudással kell rendel-
kezniük. Mint azt Cser-Palkovics 
András polgármester mondja, ezt 
a tudást az Óbudai Egyetem Alba 
Regia Műszaki Karán meg is kap-
hatják a hallgatók. Az önkormány-
zat közel ötvenhatmillió forinttal 
támogatja a központ létrehozásáát: 
„A fehérvári ipar a világ legkorszerűbb 
robottechnológiájával dolgozik ma 
már, és a fehérvári felsőoktatás is a 
világ legkorszerűbb robottechnológiáját 
fogja tanítani, ezért nem kell elmenni a 
világ másik végére sem tanulni, sem a 
szakmában dolgozni!”

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karára 
járó hallgatók nyerték a T-Systems fejlesztői 
versenyét. Így három fehérvári mérnök-
informatikus fejlesztheti a cég szakértői 
mentorálásával a száztízezer látogatót fogadó 
EFOTT fesztivál új applikációját, és elviheti a 
győztesnek járó egymillió forintos pénzjutal-
mat is. 

A T-Systems novemberben hir-
detett fejlesztőversenyt tizenhat 
évesnél idősebb diákok körében az 
EFOTT fesztivál új applikációjának 
kidolgozására. A több tucat jelent-

Györök György dékán a város és az 
egyetem évek óta tartó együttmű-
ködését példaértékűnek nevezte. 
Kiemelte: az új központban három 
robotot helyeznek majd el, kettő 
ipari és egy oktatási robotot. Ez 
utóbbit az egyetem saját költség- 
vetéséből finanszírozzák. A kitű-
zött célok között szerepel egy ro-
bottechnikai tanszék felállítása is. 
Karikó Zsolt, a Hanon Systems 
Hungary Kft. ügyvezető igazgatója 
szerint fontos, hogy a hallgatók 
már az egyetemen megkapják 
azokat a képzéseket és gyakorlati 
tapasztalatokat, melyekkel az élet-
ben, a vállalatokhoz kerülve bol-
dogulni tudnak. Székesfehérvár az 
ország második legiparosodottabb 
régiójának központja. Alacsony a 
munkanélküliség, azonban a helyi 
cégeknek munkaerőre illetve annak 
részbeni kiváltására van szüksé-
gük. A szeptembertől üzemelő új 
labor mindkét célt szolgálja.
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méznek piacot kell találni, hiszen a 
termelés hetvenöt százaléka külföl-
dön kerül értékesítésre. Beszélnünk 
kell arról is, hogy mi, magyarok 
elég kevés mézet fogyasztunk – a 
németek négyszer ennyit! Mond-
hatjuk, hogy kamionnal szállítjuk 
az egészséget Németországba és az 
európai piacokra. Ennek ellenére 
azt mondom, büszkék lehetünk rá, 
hogy Magyarország méznagyhata-
lom, hiszen a harmadik legnagyobb 
méztermelők vagyunk Európában. 
De van a mézügynek egy olyan vo-
natkozása is, amibe általában nem 
szoktunk belegondolni: ökológiailag 
az élelmiszeripar hetvenöt százalé-
ka a méhek általi beporzástól függ. 
A zöldség, gyümölcs nyolcvannégy 
százaléka méhek általi beporzás 
révén terem. Ha nem lennének 
méhek, nem lenne élelmiszer-
ipar! A mézjelentés foglalkozik a 
növényvédő szerek kérdéskörével 
is, hiszen a méhek pusztulnak!” – 
mondta el kérdésünkre Erdős 
Péter. 
Varga Gábor országgyűlési 
képviselő és a Fejér megyei mé-
hésztársadalom képviseletében 
Nagy Gyula és Nyerges József 
is egyetértett abban: ha az unió 
mezőgazdasági bizottsága az 
eddigiekhez hasonlóan támogat-
ja a javaslatot, és a képviselők 
március elsején megszavazzák 
azt, az ágazat jelentős problémá-
tól szabadulhat meg! 

Aláírásgyűjtés a kisebbségvédelemért
Székesfehérvár polgármestere is csatlakozott a 
Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezéshez, 
melynek célja, hogy az Európai Unió javítsa 
az őshonos nemzeti és nyelvi kisebbségek 
védelmét, és erősítse az unió kulturális és nyelvi 
sokszínűségét.

A szervezőknek 2018. április 3-ig hét 
uniós tagállamból legalább egymillió 
aláírást kell összegyűjteniük ahhoz, 
hogy az Európai Bizottság érdemben 
foglalkozzon az őshonos nemzeti ki-
sebbségek helyzetével. Cser-Palkovics 
András sajtótájékoztatón jelentette 
be, hogy Csíkszereda polgármesteré-
nek megkeresése nyomán ő is csatla-
kozott az összefogáshoz. Egyúttal kér-
te a város polgárait, hogy aláírásukkal 
támogassák a kezdeményezést!
Az Európai Unióban ötvenmillióan 
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Cser-Palkovics András elsőként látta el kézjegyével a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeménye-
zés aláírásgyűjtő ívét 

tartoznak valamely őshonos nemzeti 
kisebbséghez, ám a mai napig nem 
született átfogó uniós kisebbség-
védelmi szabályozás. Ha lenne, az 
jelentősen javítana a kisebbségek, így 
a Magyarország jelenlegi határain túl 
élő magyar polgárok helyzetén is. A 
nemzetközi összefogás kapcsán test-
vérvárosunk polgármestere, Ráduly 
Róbert Kálmán levélben kérte Székes-
fehérvár polgármesterét, hogy segítse 
sikerre vinni a kezdeményezést, és 
csatlakozzon az aláírásgyűjtéshez.
Az íveket a városi rendezvényeken 
és sporteseményeken is megtalálják 
az érdeklődők, de a www.jogaink.hu 
oldalon is aláírható elektronikusan, 
illetve a papíralapú ív is elérhető 
ugyanitt, mely kinyomtatva, kitöltve 
postai úton is beküldhető.

Forrás: ÖKK

kezőből egy szakmai elő- 
szűrés után végül hat pályázó 
jutott tovább, akik munkájukat 
február 12-én prezentálták.
„Mind a hárman örülünk az első hely-
nek! Azért jelentkeztünk a versenyre, 
mert a kihívás vonzott minket, az 
a tény, hogy egy elég nagy céggel, a 
T-Systems-szel dolgozhatunk, illetve 
egy eléggé ismert fesztiválnak, az 
EFOTT-nak az applikációját fejleszt-
hetjük. A napokban már el is indult a 
közös munka a T-Systems szakembe-
reivel.” – hangoztatták a fehérvári 
csapat tagjai, Ivanics József, Léki 
Bence és Németh Barna.



5közéleti hetilap FehérVárKözélet

Mindazokért, akik betegségben szenvednek

Flashmobbal ünnepelt a diáktanács

Nagy a választás tétje!

A magyar emberek, családok biztonságáról, a Soros-tervről, a Stop Soros! kezdeményezésről
esett szó a Közéleti szalon keddi előadásán a Hiemer-házban. A szalon vendége ezúttal Németh
Szilárd, a Fidesz alelnöke volt.                                                                                                            Sz-M.D.

A Székesfehérvári 
Diáktanács felhívására 
az Alba Plazában gyűltek 
össze a város fiataljai 
egy Valentin-napi 
meglepetésbulira. A 
rendezvényen mindenki 
elküldhette szerelmes 
üzenetét, akár egy 
romantikus vagy pörgő-
sebb zenével. A délutáni 
parti elmaradhatatlan 
része volt a tánc: a diák-
tanács és a Megadance 
tagjai közös produkciót 
mutattak be.

Spányi Antal megyéspüspök a város papságával szolgáltatta ki a betegek szentségét a 
Székesegyházban mindazoknak, akik kérték, hogy testi-lelki gyengeségeikben a kegye-
lem által erőt kaphassanak. A betegek világnapjának célja, hogy azokra figyeljünk, akik 
szenvednek. A beteg hívek mellett megemlékeztek mindazokról az orvosokról, nővérekről, 
betegápolókról, akik önzetlen szolgálatukkal enyhítik a szenvedők fájdalmait. A szentmi-
se végén a megyés püspök imádkozott mindazokért, akik súlyos kereszteket hordoznak, 
hogy testi-lelki gyengeségeikben a kegyelem által erőt kapjanak, és imádkozott azokért 
is, akik beteg hozzátartozóiknak gondját viselik, hogy szeretettel és türelemmel tudják 
szolgálni a rájuk bízottakat.

A Vörösmarty Rádió műsora február 17-től 23-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

00.05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.00 Félóránként friss hírek, 
időjárás és közlekedési 
információ.

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsanna és 
Schéda Zoltán

08.10 Sport
08.40 A nap témája
10.10 Tízórai vendég: Egey 

Tímea és Fischer Imre 
pszichológusok

11.10 Műsorvezető: 
Németh Gábor 

11.10 Délelőtti körkép
12.00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12.20 Ebédidő – gasztronómiai 
műsor

13.10 Nevelés és oktatás
14.10 Utazási magazinműsor
15.10 Mozogjunk
16.00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
16.10 Illemtan óra 
17.10 Esti műsorajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
18.10 Könyvespolc – irodalmi 

magazinműsor
19.10 Áldás, békesség! – 

református magazinműsor
20.10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Szőllősi Attila

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Elérhetőségek: Telefon: Stúdió 22 311 511, Szerkesztőség: 22 516 111. SMS és Viber: 30 300 8000, facebook.com/vorosmartyradio. 

2018. 2. 18. Vasárnap 2018. 2. 19. Hétfő 2018. 2. 20. Kedd 2018. 2. 21. szerda 2018. 2. 22. CsütörtöK 2018. 2. 23. pénteK

00.05 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna. Hírszerkesztő: 
Szőllősi Attila

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

08:40  Megvan a cél, mégis 
elakadunk időnként - 
Tippek mindenkinek. 
Vendég: Garai Orsi

09.10 Bemutatkozik „Az Élet 
Művészete Alapítvány” 
– Boldogság tanfolyam 
Fehérváron. Vendég: 
Katona Zoltán

10:10  Élénkítés természetesen. 
Vendég: Antal Vali

11:10 Meghívók, 
papírdekorációk. Vendég: 
Ludvig Erzsébet

12:10 Valentin nap - 
hagyományok és 
„csábító” ételek. 
Vendég: Lencsés Rita

13.00 Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos

 Témák: aktualitások, 
érdekességek

14.10 Ép testben jól élek. 
Vendég: Pletser Ádám

17.10    Film kocka 
18.10 Sport. Szerkesztők: 

Somos Zoltán és 
Kaiser Tamás

19:10   A lélek iskolája – Tornyai 
Gábor előadássorozata

20.10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

00.05 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

08.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08.10 Műsorvezető: Sasvári 
Csilla. Hírszerkesztő: 
Ficsóri Erika

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09.10 Természetesen 
egészségesen. Vendég: 
Supliczné Tóth Mária 

10.10 Gazdit keresünk a 
HEROSZ Fehérvári 
Állatotthon lakóinak. 
Vendég: Krepsz Gyöngyi

11.10 A család. Vendég: Pap 
Csilla és Tornyai Gábor

12:10   GörgeyArtúr története. 
Vendég: Herman Róbert

13.10 Műsorvezető: 
Németh Gábor

16:10 Rebi és Dodó – a világ 
tinédzser szemmel

17:10 Fehérvári beszélgetések – 
Látrányi Viktória műsora.

18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20.05 Koktél – színes 

beszélgetések. 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2018. 2. 17. szOMBat

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Németh Gábor és 
Schéda Zoltán

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások,a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk

08:10 Közélet és a nap témája
09:10  Autófittnesz. Vendég: 

Polgár Tibor
10:10 Tízórai
11:15 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: Bóna Éva
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12:20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor 

13:10 Munkaügy. Vendég: 
Pajtók-Vizsolyi Júlia

16:10  Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

16:10 Divatműsor. Vendég: 
Kernya Mariann

17:10 A Koktél magazinműsor 
ajánlója

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

18:10 A bor szerintünk. 
Vendég: Fáncsi Viktória

19:10   Vadász, horgász magazin
20:00 Hírek 
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

00:05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsanna és 
Schéda Zoltán

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk

08.10 Sport
09.10 Gábor Atya 
10.10 Tízórai
11.15 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

12.00 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

12.20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor

13.10 Vakolat – építkezők 
magazinja. Vendég: 
Puska József

14.10 Ingatlanmagazin. 
Vendég: Bedő Gyula

15.10 Kézműves magazin
16.00 Műsorvezető: 

Németh Gábor
16.10 Vörösmarty kocka – 

informatikai műsor
17.10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

18.10 Diákkedd
19.10 Apaklub
20.00 Koktél – színes 

beszélgetések 
Mits Mártonnal és 
Gemeiner Lajossal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán és 
Németh Gábor

08:10 Sport
09:10 A nap témája
11:00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12:20 Ebédidő – gasztronómiai 
műsor

13:10 Környezetbarát – 
magazinműsor

14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:10 Motorsport
16:00 Műsorvezető: Heiter 

Dávid Tamás
16:10 Agenda – Kormányhivatali 

műsoróra 
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
18:10 Portré
19:10 Bakelit Zsiráffal 
20:10 Nyitány – klasszikus 

zenei magazin. Vendég: 
Zemlényi Katica

21:10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

00.05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsannaés 
Schéda Zoltán

08.10 Sport
08:40 Jogi percek. Vendég: 

Dr. Stein Barnabás
09.40 A nap témája
10.10 Állati dolgok. Vendég: 

Lorászkó Gábor
11.00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
11.10 Délelőtti körkép
12.00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12.20 Ebédidő – gasztronómiai 
magazinműsor

13.10 A Városgondnokság órája
14.10 Pénzügyek, bankok, 

brókerek – magazinműsor
15.10 Az orvos válaszol 

– egészségügyi 
magazinműsor

16.00 Műsorvezető: 
Németh Gábor

16:10 Kulturális programajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

18.10 Katasztrófavédelmi műsor
19:10 Lapszemle
20.10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Mits Mártonnal és 
Gemeiner Lajossal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása
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A mohai tikverőzésen készült fotóin-
kat keresse a www.szekesfehervar.hu 
oldal képgalériájában!

Idén is kiseprűzték a telet!

A legkisebbeknek nem kell kétszer mondani, 
hogy öltsenek jelmezt!

 Fánk nélkül nincs is mulatság!

kovács v. orsolya

Megtartották a napokban a hagyományos far-
sangfarki jelmezes felvonulást Székesfehérvár 
belvárosában. Hivatalosan is jöhet a tavasz!

Február tizenharmadikán véget ért a 
farsangi időszak. A megelőző hétvégén 
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SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 .
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,  
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail : info@szepho.hu

Ügyfélszolgálat
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 . 
E-mail : ugyfelszolgalat@
szepho.hu
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Ügyfélfogadás
Hétfő, kedd, szerda:
7:30-12:00 és 12:30-15:30
Csütörtök: 7:00-19:00
Péntek: 7:30-12:00

A SZÉPHŐ Zrt. meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:
Bérbeadásra:

Üzlethelyiség, raktár:
•	 József Atti la kollégium mögött 

(Hosszúsétatér felől) 68 m2-es 
használaton kívüli hőközpont;

•	 Mura u. 2. szám alatt 1 db 15 m2 
alapterületű garázs.

Értékesítésre:
•	 Székesfehérvár, Bőrgyár dűlő 4. szám 

alatti 1010 m2 területű ingatlan. 
Irányár: 28 M Ft;

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok 
energia tanúsítását!

Érdeklődés: SZÉPHŐ Zrt. , 8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 . szám alatti ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

Telefon: 22/541-307

e-mail :  info@szepho.hu; 
 uzemeltetes@szepho.hu

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN! 
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés

Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.

Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• pályázatírást,
• műszaki ellenőrzést,
• energiatanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.

Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300/3010
• 30/494-5707

www.szepho.hu

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?
• szakmai tapasztalat, közel 70 éves múlttal;
• stabil, a lakosság érdekeit figyelembe vevő önkormányzati tulajdonosi háttér;
• kiegyensúlyozott pénzügyi környezet;
• ellenőrzött működés: rendszeres és eseti ellenőrzés minden tevékenységre;
• szigorú pénzügyi, számlaigazolási és szerződéskötési szabályozás;
• komplexitás – számos, a társasházak számára szükséges szakterület együtte-

sen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.

kurucz tünDe

Sallangmentes hagyomány

Bevallom töredelmesen, még sosem 
voltam tikverőzni, pedig már egy ideje 
fehérvári vagyok. Csak a Fehérvár 
magazinban láttam a fekete arcú 
gyerekeket meg a fura, rongycsíkos 
ruhába öltözött alakokat, akik járnak 
házról házra kormozni.
Idén egy félig-meddig hirtelen ötlettől 
vezérelve elmentünk családommal 
Mohára. Zuhogott a havas eső, de ez 
senkit sem érdekelt. A gyerekek érez-
ték, valami különleges dolog történik. 
Csoportosan skandálták a maskará-
soknak: még egyszer! Mire az egyik 
tikverőző fiú újabb fekete réteget kent 
az arcukra. A többieknek még kérni 
se kellett. A rontásoldó koromból a 
helyiek, a környékbeliek, de még az 
újságírók orcájára is jutott.
Az ovisok szőlőfürtökként csüngtek a 
kerítéseken, hátha közelről láthatják 
a tyúkkormozást, no meg kaphatnak 
egyet-egyet a háziasszony porhanyós 
fánkjából. Ez ment portáról portára. 
Már ahol még tartanak tyúkokat, és 
nem a szupermarketben veszik meg az 
akciós tojást. Nem volt sörsátor, sem 
színpadi retyerutya, sem kézműves-
nek kikiáltott vásár Kínából importált 
bóvlikkal, csak színtiszta, sallangmen-
tes hagyomány szalmával kitömött 
jelmezzel meg korommal.

színes programokkal búcsúztatták a telet 
Székesfehérvár belvárosában. A nap fo-
lyamán álarckészítéssel és kézműves fog-
lalkozással vártak kicsiket és nagyokat 
az Igézőben, majd a programok a Szabad 
Színház tagjainak jelmezes felvonulásá-
val és a hagyományos asszonyfarsanggal 
zárultak: síppal-dobbal, zenével űzték el 

a tél démonait. A felvonulás az Ország- 
alma körüli vidám tánccal ért véget.
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Ezüstérmes a fehérvári séf

Volenter István eddig négy Bocuse-döntőn főzött, és mindegyiken a dobogón végzett

Szerelmes klasszikusokkal invitálta Valentin-napi koncertjére vendégeit az Alba Regia Szim-
fonikus Zenekar. Bondor Erika hangversenymester értő válogatásában Csajkovszkij, Strauss, 
Offenbach, Kálmán Imre és Lehár Ferenc édes-bús dallamait szólaltatták meg.                        V.L.

kurucz tünDe

Rizsropogós, mozaikos hús és borsósaláta 
– többek között ezeket főzte a 67 Étterem 
és Bistro séfje, Volenter István valamint 
commis-ja, Friderika Špeková a Bocuse d’Or 
magyar döntőjében. Ők lettek a másodikak, 
ezenkívül hazahozhatták a legjobb csa-
patmunka és a legjobb hústál díját, sőt a 
tizenkét tagú zsűri Friderika Špekovát válasz-
totta a legjobb segítőnek. Az első helyen 
Pohner Ádám, míg a harmadikon Veres István 
végzett. 

Elégedettek az eredménnyel

A versenyzőknek két ételt kellett 5 
óra 35 perc alatt elkészíteniük. A 
hústál kötelező alapanyagai a borjú- 
szűz, a csülök és a velő volt, míg a 
vegetáriánus tányéron a gorgonzo-
la, a rizottórizs és a fürjtojás volt a 
kikerülhetetlen elem. A séfeknek 
ezenkívül a tíz zöldség- és fűszer-
növény közül kisorsolt zöldborsót 
és snidlinget is bele kellett építeni a 
fogásokba.
„Csak egy nüansznyin múlhatott a 
győzelem, mert mindkét tányérról 
csak pozitívan nyilatkozott a zsűri. 
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Szerelmes klasszikusok

Elégedett vagyok a második hellyel, 
főleg, hogy a mienk lett a legjobb hús-
tál, megkaptuk a legjobb csapatmunka 
díját, sőt Friderikát választották a 
legjobb commis-nak.” – mondta a 
verseny után Volenter István, aki 
szerint az ételekből kihozták a 
maximumot.

Bonbon uborkából

A fehérvári séf a vegetáriánus fogá-
sát egy különleges rizsropogós köré 
építette, melyhez többek között 
citrusos-gyömbéres zöldborsósalá-
tát, snidlinges gorgonzolamártást 
és uborkabonbont kínált.

A hústál középpontjában a 
szűzpecsenye, a borjúlábszár és 
a benne lévő velő állt. Ez utóbbi 
jelentette a legnagyobb kihívást: 
a velőt vákuumus technológiával 
készítették el, majd apró kockák-
ra vágták, és konyhai lángszóróval 
gyakorlatilag megfüstölték, végül 
pedig a töltött hagyma tetejére 
tették. A szűzből és a lábszárból 
Istvánék egy különleges mozaikos 
húst kreáltak, amibe mangalica-
szalonnát is tettek.

Ez volt az utolsó

A döntőben egy plusz csavart 
kellett a versenyzőknek megol-
daniuk: a verseny reggelén egy 
második segítőt is sorsoltak a 
csapatoknak, akit csak a commis 
irányíthatott. Volenter István ezzel 
kapcsolatban megjegyezte, hogy 
egy nagyon ügyes segítőt kap-
tak, akit ténylegesen be lehetett 
vonni a munkába. A döntő után 
a fehérvári séf kiemelte: ez volt 
az utolsó Bocuse, amin elindult, 
legközelebb már csak a lelátón fog 
szurkolni.

Amit kínálunk:
• versenyképes fizetés 

bruttó 150 000–185 000 Ft,
• átlagon felüli műszakpótlék: 

20% délután, 60% éjszaka,
• jelenlétösztönző: 

évi bruttó 120 000 Ft (havi 10 000 Ft),
• negyedéves bónusz: maximum 42%,
• bónusz belső dolgozói ajánlás esetén: 

bruttó 50 000 Ft,
• dolgozói ötletek jutalmazása/hónap 

dolgozója (negyedévente bruttó 10 000 Ft),
• élet- és balesetbiztosítás.

Ha hirdetésünk felkeltette 
érdeklődését, küldje el önéletrajzát az 
allasfehervar@mdlz.com 
e-mail címre vagy a Győri Keksz Kft. 
8000 Székesfehérvár, 
Holland fasor 8. postacímre.

Az alábbi pozíciókra várjuk a jelentkezéseket
székesfehérvári üzemünkbe:

GÉPKEZELŐ,
KARBANTARTÓ
munkatársakat keresünk. 

Kóstolj bele az édes életbe! 
Dolgozz velünk!
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A verseny két fordulóból: válogatóból és 
döntőből áll. A válogatóra március 10-én kerül 
sor, az esemény helyszíne ezúttal is a Szent 
István Hitoktatási és Művelődési Ház. A döntőt 
a Városháza Dísztermében tartják április 21-én. 
Jelentkezni március 5-ig lehet. A részvétel fel-
tételeit, a versennyel kapcsolatos információkat 
megtalálják a www.versunnep.hu honlapon!

Indul a kilencedik Fehérvári Versünnep!

Szállj, dallam, szállj!

Képünkön a tavalyi, nyolcadik győztes, Marth Fruzsina és versenyzőtársai. Hogy ki lesz a kilen-
cedik, április huszonegyedikén kiderül. A jelentkezéseket már várják a szervezők!

DáviD renáta

vakler lajos

Hittel, szeretettel, tehetségekkel és kiváló 
költeményekkel telik meg hamarosan újra a Szent 
István Hitoktatási és Művelődési Ház. Kilencedik 
alkalommal rendezik meg a Fehérvári Versünne-
pet. A fiatalok produkcióit idén is hozzáértő zsűri 
értékeli majd.

„A vers megtanít minket a szívünkkel 
látni!” – Spányi Antal megyés püspök 
szavai tükrözik talán a Fehérvári 
Versünnep küldetésének lényegét. 
„A kilencedik éve tartó tehetségkutató 
és -gondozó rendezvény Székesfehérvár 
kulturális életének részévé vált.” – ez 
pedig már Cser-Palkovics András 
polgármester értékelése, aki szerint 
a diákok számára értéket jelent a 
költők és műveik megismerése, mon-
danivalójuk megértése. 
A tehetséggondozó versenyt 
2010-ben hívta életre a Fehérvár 
Médiacentrum a Székesfehérvári 

A Vox Mirabilis Kórus Zemlényi Katica vezényle-
tével ez évben is megrendezte a Farsangi Opera-
parádét. A Szent István Hitoktatási és Művelődési 
Ház zsúfolásig megtelt dísztermében helyet 
foglalók nem csalódtak: fantasztikus kórusünnep 
kerekedett a farsangbúcsúztató hangversenyből.

Az est díszvendége Miklósa Erika 
volt, aki felvidéki koncertkörútját 
félbeszakítva érkezett Székes- 
fehérvárra, hogy megörvendeztesse 
a klasszikus zene szerelmeseit: 

Hangszert a kézbe!

Farsangi koncert

Együtt jól muzsikálnak
Az interaktív zenei játszótér hét témakörben közel százötven kipróbálható hangszerrel és esz-
közzel várja a fiatalokat, akik szakemberek segítségével ismerkedhetnek a zenélés örömével

A kórusmuzsika farsangi dalaiból hallhattunk egyveleget a Civilközpontban: a farsangi ünnep-
kör zárásaként az Alba Regia Vegyeskar lépett közönség elé: „Vidám és sokszínű volt az Alba 
Regia Vegyeskar farsangja. A borról énekeltünk, hiszen így a farsang vége felé ez mindenfelé 
szokás volt. Műfajában és területileg is színes volt a repertoár: spanyol, orosz, francia, olasz, 
német és magyar dalok csendültek fel,, farsangi mulatós, szerelmes és borivós nótákkal 
készültünk.” – mondta el lapunknak Kneifel Imre.                                                                           V.L.

vakler lajos

A fenti címmel Fehérvárra érkezett és szombatig 
ingyenesen látogatható a zenei játszótér a Fejér 
Megyei Művelődési Központban.

Az elmúlt év februárjában indult 
országjáró körútjára a Nemzeti 
Kulturális Alap Hangszert a kézbe! 
című rendezvénysorozata, mely 
Budapesten kívül eddig tizenkét 
nagyvárosba jutott el. 
A program célkitűzése, hogy 
minden fiatal előtt megnyissa a 
hangszeres zenélés kipróbálásá-

„Örömmel vagyok itt, mert a Vox 
Mirabilis-szal már hosszú évek óta 
nagyon szoros kapcsolatot ápolunk. 
Nagyon sokat koncertezünk együtt. 
Professzionális kórus, olyan magas 
szintű énektudással, hogy megállják 
a helyüket bármely koncertteremben 
nemcsak itthon, de külföldön is!”
Kéry Tamás zongoraművész 
kíséretében ezen az estén megcso-
dálhatták a zenerajongók Zemlényi 
Esztert is. A fiatal operaénekes 
egy csodálatos estével bizonyította 
rendkívüli tehetségét. 
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nak a lehetőségét, közülük minél 
többeket vegyen rá a rendszeres 
muzsikálásra, a legtehetségesebbe-
ket pedig a zenetanulásra – mondta 
el lapunknak a megnyitón Vargha 
Tamás országgyűlési képviselő.
„Nagyon jó kezdeményezés, hogy egy 
belátható térben a fiatalok mindenféle 
hangszerrel, az azokkal kapcsolatos 
lehetőségekkel ismerkedhetnek. Ráadásul 
térítésmentesen, tanóra keretében vagy 
szabadidejükben. Örülök, hogy Szé-
kesfehérvár is otthont adhat a rendez-
vénynek!” – emelte ki a megnyitón 
Cser-Palkovics András polgármester.
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Egyházmegyével, a város önkor-
mányzatával, a Szent István Hitokta-
tási és Művelődési Házzal valamint 
a Vörösmarty Színházzal karöltve. 
Mint azt Hagymásy András, a 
Fehérvár Médiacentrum igazgatója 
mondja, a tehetségek felkutatásán 
túl a programnak több célja is van, 
például megmutatni a diákoknak, 
hogy az irodalom hatalmas kincs. 
A versenyre február 13-tól március 
5-ig várják a 9-13. osztályosok jelent-
kezését. A fiatalok produkcióit idén 
is hozzáértő zsűri értékeli – elnöke 
ismét Kubik Anna színművész lesz. 
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Családregény Szabó Magda módra

A színpadon Varga Mária (Rickl Mária), Varga Lili (Gizella) és Nagy Péter (ifj. és id. Hoffer József)

vakler lajos

Szabó Magda Régimódi történet című regénye a 
reformkortól a huszadik század elejéig kalauzol 
bennünket, egy olyan társadalmi, emberi 
korrajzot bemutatva, mely egy józan gondolko-
dású kalmárlány, Rickl Mária és egy álmodozó 
dzsentri család négy emberöltőn átívelő szöve-
vényes történetét tárja elénk. 

A regény színpadi átiratából készült 
drámát a Vörösmarty Színház társu-
lata mutatja be Tasnádi Csaba ren-
dezésében: „Szabó Magdáé az érdem, 
hiszen az ősbemutató színházi variáció- 
ját, a szövegkönyvet ő maga készítette 
a saját regénye alapján. Dramatizálta a 
darabot, hihetetlen jó érzékkel fóku-
szálva azokra a dolgokra, melyek egy 
drámai művet életben tudnak tartani, 
fenn tudják tartani a nézői érdeklődést. 
Ezt a szövegváltozatot használtuk, 
nincs miért hozzányúlni. Jó érzés, 
hogy az eddigi visszajelzések alapján 
senki nem érzi hosszúnak, bár az idő 
szubjektív dolog. Ez a darab egy nagyon 
jó értelemben vett nemes szappanopera, 
izgalmas szituációkkal, egyéni sorsokkal 
– igazi családregény. Ez egy élő, a soha 
el nem múló vallási ellentétet, a női 
emancipációt, a férfi és a nő viszonyát, 
a generációk harcát hitelesen ábrázoló 
történet, emberiségábrázolás.”
A dráma főszereplője, Rickl Mária 
szerepében Varga Máriát láthatjuk. 
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Módosul a kezdési időpont!

A Vörösmarty Színház felhívja a fi-
gyelmet, hogy a közönség kényelme 
érdekében a Régimódi történet című 
előadás 19 órás kezdési időpontja 
bérletben és bérletszünetben minden 
esetben 18.30-ra változik.

Elhunyt Kallós Zoltán
(1926–2018)

Gyászol Magyarország, Erdély 
és Székesfehérvár. Életének 
kilencvenkettedik évében 
elhunyt Kallós Zoltán, a 
Nemzet Művésze, a Magyar 
Corvin-lánccal kitüntetett, két-
szeres Kossuth-díjas, Europa 
Nostra díjas néprajzkutató, 
népzenegyűjtő, a leghitele-
sebb adatközlő a Mezőségtől 
Moldváig.
Kallós Zoltán évről évre 
megérkezett hozzánk Tündér-
országból. Mindent megadott 
nekünk, amit adhatott, és min-
dent megértetett velünk, amit 
hajlandóak voltunk megérteni. 
„Mindig azokkal leszek, akik 
harag és megbélyegzés szikrája 
nélkül is vállalják magyarságukat. 

Addig leszünk magyarok, amíg 
magyarul énekelünk és magyarul 
táncolunk.” – hirdette.
Zoli bácsi, a kalotaszegi, a 
mezőségi, a moldvai, a gyimesi 
folklór műfajainak gyűjtője, az 
énekes és hangszeres népszo-
kások és a szokásköltészet 
hiteles őrzője volt. A válaszúti 
tanítót, a nevével jegyzett 
alapítvány létrehozóját, a 
szórványkollégium gyermekeit 
védő, óvó embert tiszteltük 
benne. Szeretett bennünket, 
tőle tanulhattuk meg: „Ha az 
édesanya szereti gyermekét, de 
nem öleli, akkor a gyermek elár-
vul. Mindannyian elárvulunk, ha 
nem táncolunk, nem énekelünk, 
nem szeretünk!” 

A feleséget, az anyát, a nagymamát, 
aki a múló idő és a mélységesen 
emberi keservek által neki szánt, 
sorsfordító történetek tükrében 
játssza el, miként lehet a minden- 
napi lét poklában megmaradni: „Én 
is hajdúsági lány vagyok. Ott szület-
tem, azt a világot nagyon jól ismerem, a 
szüleim révén is magamban hordozom. 

Természetesen van, amiben az ember el-
lentmond, de rengeteg az igazság a mai 
napig Szabó Magda történetében!”
A dráma sokrétű korrajz, hiteles 
példatár a gyarlóság és az emberi 
tisztaság kettősségében. Tanúság-
tétel a tiszta utat választók meg-
próbáltatásai mellett, megrovás a 
tévelygőknek. 
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A Depónia Nonprofit Kft.

JAVÍTÓMŰHELY RÉSZLEGVEZETŐ
munkatársat keres az alábbi feltételekkel:

Elvárás:
• Szakirányú felsőfokú végzettség
• 7,5 tonna feletti tehergépjárművek, munkagépek és egyéb 

hidraulikus gépek javítása területén szerzett minimum 3 éves 
tapasztalat

• Számítógépes ismeretek, diagnosztikai programok felhasználói 
szintű ismerete

• Hidraulika rendszerek elméleti, és gyakorlati ismerete

Előny:
• „C” kategóriás jogosítvány
• Lakatos, hegesztő munkák irányításában szerzett jártasság

Amit kínálunk:
• Versenyképes jövedelem
• Cafetéria
• Egy műszakos munkarend
• Hosszú távú, kiszámítható munkalehetőség

 

Szakmai önéletrajzokat várjuk a 
munkaugy@deponia.hu e-mail címre.
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kovács v. orsolya

Az influenza és a nátha ezekben a hideg időkben 
mindennapos vendég. A megfázás tünetei 
általában fokozatosan alakulnak ki, míg az 
influenza egy pillanat alatt dönt le a lábunkról, 
és hosszabb lefolyású. Ha időben felkészülünk 
rá, mindkettőt ki lehet védeni, de ha már sikerült 
megbetegedni, egy-két dolgot akkor is tehetünk, 
hogy enyhítsük a rossz közérzetet, és felgyorsít-
suk a felépülést!

Mi is történik valójában egy víru-
sos gyulladás során?

Mindkét betegséget a légutak nyál-
kahártyájában szaporodó vírusok 
okozzák. A vírusok nem önálló 
anyagcserét folytató kis lények. Ha 
bekerülnek a szervezetünkbe, rögtön 
a sejtekbe próbálnak bejutni, „át-

Természetes gyógymódokkal az influenza ellen

Horoszkóp
Február 15. – február 21.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ha azt szeretné, hogy munkahelyén felfigyeljenek Önre, 
azért tennie is kell! Rukkoljon elő ötleteivel, merje meg-
mutatni tehetségét, érje el, hogy felfigyeljenek Önre! A 
napokban jót tenne Önnek, ha több társas életet élne. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Ezen a héten még olyan dolgokra is ráveheti 
magát, amelyektől korábban tartott. Hiába, 
ezt teszi Önnel a békesség: ha már a környeze-
tében nincsenek események, csinál magának 
izgulnivalót. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A héten zöld utat kap minden tekintetben. Gond nélkül 
zakatol előre céljai megvalósítása érdekében. Szinte érzi, hogy 
Önre mosolyog a szerencse, és most kell véghez vinnie terveit. 
Ugyanakkor a sors teremthet olyan helyzeteket, melyekkel arra 
kívánja emlékeztetni, hogy másokon is kellene segítenie! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Számítania kell néhány váratlan, ugyanakkor izgal-
mas fordulatra a héten. Mellette pedig új kapcsola-
tokra tehet szert, illetve alakíthat ki a minden-  
napokban. Igencsak változatos és kalandos hét áll Ön 
előtt. Jó is lesz, ha most már túlteszi magát a korábbi 
hetek nehézségein, és képes lesz előre tekinteni.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Az egyedülállókra rámosolyoghat a szerencse, és 
megismerhetnek valakit, aki pont olyan lehet, mint-
ha az álmukból lépett volna elő. A párban élőkre 
viszont viharos napok várnak, mert Ön úgy érzi, 
kedvese nem támogatja eléggé.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Kedvez ez az időszak a lakásfelújításhoz, a külső és belső 
rendrakáshoz, a méregtelenítéshez, így a fogyókúrához 
is. Érdemes most több időt szánnia magára és otthona 
rendbetételére, mert sokat dobna hangulatán és a telje-
sítményen is, ha ezeket rendben tudná. 

Székesfehérvár, Nagy László u. 1.
Tel.: 22/500-300, 06-30/534-3121 • www.mentahaz.hu
Nyitva: hétfőtől péntekig bejelentkezés alapján
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Az influenzajárványra
való tekintettel 

50% kedvezménnyel
vehető igénybe 

a fül-orr-gégészeti
vizsgálat. 

AKCIÓ50% 50%

Székesfehérvár,
• Madách tér. 1.

Tel.: 22/340-556,
• Távírda u. 25.

Tel.: 22/507-360

A szem a lélek tükre…

Cserta János
optometrista, látszerész 

mester

Ez a régi közmondás nem véletlenül született. Beszélgető partnerünk 
szemébe tekintve érzelmei, lelki állapota jól felmérhető. Így a mi pillanatnyi 
viszonyunk a partnerünkhöz akaratunkon kívül is hozzá igazítható.
Azonban, ha valami van a partner szeme előtt az nagyon zavaró. 
Amennyiben nem látjuk tisztán a tekintetét csak bizonyos szögből, 
folyamatosan keresve azt a szöget, idegesítő, fárasztó, a beszélgetés 
hosszát befolyásoló tényező lehet.
Ilyen zavaró jelenség a szemüvegek felületén keletkező csillogás, 
visszatükröződés. Ez egy normális fizikai jelenség, melynek során a 
felületre érkező fénysugár egy része visszaverődik. A szemüveglencséknél 
ezt a visszaverődést szeretnénk megszüntetni, minimálisra csökkenteni 
annak érdekében, hogy ez ne zavarja a velünk kommunikálókat, illetve 
bennünket se zavarjon a mindennapi életünkben, munkánk, autóvezetés 
során. A lencsegyártók tükröződésmentesítő, vagy más néven antireflex 
rétegeket fejlesztettek ki ennek a csillogásnak a kiküszöbölésére. A legtöbb 
réteg általánosan használható mindenhol. Azonban autóvezetéshez és a 
monitor előtti munkavégzéshez speciális rétegeket fejlesztettek ki, hiszen 
ott olyan fények érik a szemünket, melyek a hétköznapi életben nem, 
vagy csak kisebb mennyiségben fordulnak elő, mint a xenon autólámpák 
és a monitor által sugárzott nagy mennyiségű kékes fény.
Az antireflex rétegek felületére elhelyeznek még egy karcálló bevonatot 
is, mely a műanyag lencsék élettartamát jelentősen megnövelik. A 
legmodernebb bevonatok, már 5X karcállóbbak, mint az alap réteg. Ez 
már üveg keménységű bevonatot képez.
 Azért, hogy mindenki számára elérhetővé váljanak és megtapasztalhassák 
ezeknek a tükröződésmentesítő rétegeknek a pozitív hatását, most 
február és március hónapban boltjainkban a legjobb és speciális 
rétegek az alap réteg árán kaphatóak!

www.csertaoptika.hu
www.facebook.com/csertaoptika1

programozzák” azokat, és több száz 
újabb vírust termeltetnek, gyártat-
nak le a sejttel. A sejt végül elpusz-
tul, a vírusok kikerülnek, és megfele-
lő védelem hiányában a folyamat így 
megy tovább. Az influenza tünetei: 
tüsszögés, orrfolyás, magas láz, felső 
légúti gyulladás, ízületi fájdalom.

Mit tehetünk influenza esetén?

Az eszközök tárháza széles. A leg-
egyszerűbb, ha védőoltást adatunk 
magunknak, persze ez a megbete-
gedéskor már nem segít. De sok 
természetes anyag is rendelkezésre 
áll, hogy ne kapjuk el a betegsé-
get! Az immunrendszer általános 
támogatására számos gyógynövény 
és természetes anyag alkalmas, 
például a kasvirágcsepp, az arany-

gyökér, a méhpempő, a gyömbér, 
a fokhagyma, a gingseng vagy a 
homoktövis. Szintén megelőzésként 
érdemes alkalmazni a C-vitamin 
és L-Lysine kombinációját. Ezek 
ugyanis stabilizálják a kötőszövetek 
szerkezetét, így a vírusok nehezen 
tudnak tovaterjedni, az immun-
rendszer könnyebben vesztegzár 
alá helyezheti a betolakodókat. 
Érdemes naponta háromszor ezer 
milligramm C-vitamint is bevenni, 
de a természetes vitaminforrások, 
mint a grépfrút, a zöldpaprika vagy 
a citrom is alkalmazható a vírusok 
pusztítására. A szódabikarbóna 
használata napokkal képes csök-
kenteni a lábadozási időt. Egyaránt 
alkalmazható toroköblítésre és 
orrcseppként is. Utóbbi esetekben 
érdemes Himalája-sót is tenni az 

oldatba, így kellemesebb az alkal-
mazása. 
Az immunreakció modulálására 
a kamilla, a kurkuma, az oregá-
nóolaj és a halolajok használata a 
legalkalmasabb. Ízületi panaszok 
esetén a kopásra is javasolt glükóz- 
amin-készítmények segíthetnek. 
A láz csillapítására a hűtőfürdő a 
legtökéletesebb választás. Érdemes 
meleg fürdővel kezdeni, ezt követő-
en kell fokozatosan lehűteni a vizet, 
de 32-34 fokosnál nem kell hide-
gebb, inkább sokáig ázzunk benne! 
Tanácsos a fürdővizet is fürdősóval, 
Himalája-sóval vagy szódabikar-
bónával lúgosítani. A végére pedig 
még egy jó tanács: naponta sűrűn 
és alaposan mossunk kezet, még 
orrfújás előtt is, ezzel is hátráltatjuk 
a vírusok elszaporodását!
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látrányi viktória, rába Henrietta

Az epilepszia az agy rohamokkal járó, idegrend-
szeri megbetegedése. Az Egészségügyi Világszer-
vezet szerint világszerte nagyjából ötvenmillió 
ember epilepsziás. Kerényi Leventét, a kórház 
neurológiai osztályának vezetőjét kérdeztük 
kérdeztük az epilepszia világnapja kapcsán.

Február tizennegyedike nemcsak 
a szerelmesek, hanem 1997 óta az 
epilepszia világnapja is. A világnap 
lehetőséget ad arra, hogy tájéko-
zódjunk a betegséggel és a gyógyí-
tásával kapcsolatban, hogy jobban 
figyeljünk az epilepsziával élőkre. 
Angliában oktatófilmet is készí-
tettek a fiataloknak, hogy tudják, 
mit kell tenni, ha a közelükben egy 
ember epilepsziás rohamot kap. 
Fontos, hogy ne korlátozzuk a beteg 
mozgását, védjük meg a sérülések-
től, maradjunk vele, a roham után 
fordítsuk oldalra és döntsük hátra 

Figyeljünk jobban az epilepsziával élőkre!

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A következő napokban nemigen fogja találni a helyét. 
Kavarognak az érzései és a gondolatai is. Emiatt nem tud kon-
centrálni, és kisebb kellemetlenségek is érhetik. De még talán 
ez sem lenne nagy gond, ellenben ingerlékenyé, csipkelődővé, 
gúnyolódóvá válhat, és ezt rosszul fogja viselni a környezete.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Új barátságokat, előnyös munkahelyi kapcsolato-
kat köthet a napokban. Humorának és barátságos 
viselkedésének köszönhetően sokakat megnyerhet, 
még olyat is, akivel korábban nem voltak valami jó 
viszonyban.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Most jobban is teszi, ha inkább átadja magát a 
pihenésnek, a laza napoknak. Időt szánhat azokra 
a tevékenységekre is, amelyeket eddig elhanyagolt, 
legyen az a hobbija vagy éppen egy barátja. Kedvez 
ez a hét a testi és lelki megújulásnak is.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A héten jobban kellene gyakorolnia a bizalmat! 
Nemcsak az idegenekkel, hanem még barátaival, közeli 
rokonaival szemben is. Merje megosztani szeretteivel 
a gondolatait, érzéseit, kételyeit, és higgye el, hogy 
kellemesen fog csalódni bennük!

Bak 12. 21. – 1. 20.

A következő napokban fáradékony, kimerült, 
kedvtelen és még nyűgös is lehet. Ha ez nem 
lenne elég, ráadásul még akadályokba is ütközik.  
Legyen türelemmel, amíg megérkezik a kedvezőbb 
időszak!

Halak 2. 19. – 3. 20.

Mostanában mintha többet aggódna: szabályosan 
gyártja magának a félelmeket. Pedig a legtöbb eset-
ben olyan dolgoktól tart, amik be sem következtek, 
de még csak kilátásban sincsenek. 

Az Atlas nem csak a fej hordozója
Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigo-
lya- az ATLAS – a legtöbb ember-
nél tartósan el van mozdulva?  Ez  a 
körülmény egész sor testi és szelle-
mi zavart okozhat. 25 éve egy svájci 
bioenergetikus, dr. Rene-Claudius 
Schümperli dolgozta ki és szaba-
dalmaztatta módszerét, amelyet  30 

országban több mint 300 Atlasprof® specialista alkal-
mazza. Az Atlas a fej-, nyak-, gerinc-, és csípő egyen-
súlyát meghatározó első nyaki csigolya.
Az eredmény tartós, mert az Atlas az anatómiailag korrekt 
helyére kerül. A technika egyedülálló, természetes, nem 
orvostudományi módszer, nem gyakorol hatást a csigolya-
testre, nem manuálterápia és nem csontkovácsolás.

A módszer neve AtlasProfilax®. A gépi vibrációs masszázs 
speciális pontokon fellazítja a nyaki izmokat és szalago-
kat. A szervezet öngyógyító, regeneráló mechanizmusá-
nak köszönhetően indul be a javulás.  Magyarországon 8  
Atlasprof® specialista van aki alkalmazza a metódust. 
Dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek több mint öt éve 
az AtlasProfilax® vibrációs masszázs után, az addig évek 
óta fennálló panaszai, mint derékfájás, nyaki- és vállfáj-
dalom, szédülés és fejfájás rövidebb-hosszabb idő alatt 
megszüntek.
Dr. Varga Imre ingyenes ismertető előadást tart Székes-
fehérváron február 19-én (hétfőn) 17:30 órakor a 
Művészetek Házában az első emeleti lila teremben. 
Cím: III. Béla Király tér. 1.  
Minden érdeklődőt szeretettel vár.

Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. • telefon: 06 70 953 7266
(Az Opel szalon mellett, a körfogalomnál lévő volt Tulipán Ruhagyár épületében.)

Pároknak, párosat,
páratlan áron!
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MOST A KÉTSZEMÉLYES 
ÁGYKERETEK ÁRÁBÓL
25% KEDVEZMÉNNYT 

ADUNK!
www.matracdepo.hu

a fejét, ellenőrizzük a légzését. Ha 
szükséges, hívjunk mentőt! 
A rohamnak több oka lehet: „Vannak 
provokált és nem provokált változatai. 
A provokált rosszullét az alkohol- 
fogyasztás, a nem alvás vagy különböző 
lázas betegségek következménye lehet, 
olyanoké, amelyek a homeosztázis, a 
vér alkotóelemeinek megváltozását 
eredményezik. A nátrium-, kálium- és 
kalciumszint megváltozása okozhat 
epilepsziás rosszullétet.” – összegezte 
Kerényi Levente, a Szent György 
Kórház osztályvezető főorvosa. 
Az emberek többnyire csak az 
eszméletvesztéssel járó úgyneve-
zett nagy rohamot ismerik, de ez 
csak egyike az epilepszia harminc 
különböző megjelenési formájának. 
Magyarországon mintegy hatvan-
ezer embert illetve családot érint az 
epilepszia. Mintegy félmillió em-
bernek lehet életében egyszer vagy 
többször epilepsziás rohama.
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rába Henrietta

A magyar széppróza napja

Ki beszél a legszebben?

Idén ünnepeljük először a magyar 
széppróza napját – a hét folyamán 
több rendezvényt is tartottak, 
tartanak e naphoz kacsolódva. 
Szerdán Heiter Tamás, a kiváló 
költő készülő kötetéről volt szó 
a Vörösmarty Társaság termé-
ben. Bakonyi István elmondta: 
Heiter Tamás ezúttal egy olyan 
prózakötettel jelentkezik, mely 
kíméletlen realitással mutatja 
be a nevelőotthonokban, állami 
nevelésben felnövekvő fiatalok 
mindennapjait. A Kötet címe be-
szédes: Kelletlenek...              V. L. 

Közel negyven diák vett részt az István Király 
Általános Iskola szépkiejtési versenyén. 

A Kazinczy-verseny – hivatalos nevén Szép 
Magyar Beszéd verseny – már több mint 
tíz éve mozgatja meg a megye tanulóit és 
tanárait. Innen indítják útnak azokat a 
versenyzőket, akik a hetedik-nyolcadik 
osztályosok országos versenyén, Balaton-
bogláron képviselik majd Fejér megyét. 
Krählingné Kovács Tünde, az István Király 
Általános Iskola igazgatója elmondta: „Ez 
nemcsak olvasásról szól, hanem egy olyan 
szöveg hangsúlyos felolvasásáról, ami az élő 
beszédhez hasonlít. Nem mondom, hogy konfe-
ransziék lesznek ezekből a gyerekekből, de egy 
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Pályázat időtartama: 2018. január 24. -  2018. március 23. 
   

Beküldési határidő: 2018. március 23. 
 

Pályázat díjazása:  
A nyertes név megalkotója 50.000 Ft értékű ajándékban részesül. 
 

 A pályázati kiírás és szabályzat,  
 a regisztrációs lap, a nyilatkozat  

 és hogy ki is Ő és miért lett a Depónia kabalája  
 

a www.deponia.hu oldalon lesz elérhető a Hírek között  
 
 

Kapcsolattartó: 
Polónyi Dóra, PR vezető            E-mail: ovisuli@deponia.hu 
Honlap: www.deponia.hu      Depónia Nonprofit Kft. 

.
ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft 
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• ÚSZÓMESTER

• KöZTERülETi TaKaRíTÓ

• KŐMŰVES

• KEGYElETi SZOlGÁlTaTÓ, 
TEMETŐFENNTARTÓ

• TETŐSzigETElŐ

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu 

e-mail-címen lehet.

Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!

biztos, hogy a hangsúlyos, értelmes olvasásban 
biztosan fejlődni fognak!” 
A versenyen az ötödik-hatodik és a hete-
dik-nyolcadik osztályosok külön mérették 
meg magukat. Akik idáig eljutottak, a saját 
iskolájukban már megnyerték a „házi ver-
senyt”. Két fordulóban kellett a diákoknak 
remekelniük. Először a választott írást ol-
vasták fel, aztán a Kazinczy-díj Alapítvány 
által kiválasztott szöveggel varázsolták el a 
zsűri tagjait, akik a média képviselői és az 
iskolák tanárai közül kerültek ki. 
A fiatalabb korcsoportban első lett Ga-
lamb Zoltán (Tóvárosi iskola) és Felföldi 
Lili Dorka (Seregélyesi Baptista Általá-
nos Iskola). A nagyobbak között Varga 
Koppány (Kodály iskola) és Furtenbacher 
Dorina (móri Radnóti iskola) nyert.
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ne adjunk?
Költőpénzt

Nyári előfoglalás

2018

Előfoglalási ajánlataink február 26-ig:
Korfu már 67.200 Ft/főtől + illeték

Tunézia már 73.900 Ft/főtől + illeték
Kréta már 74.000 Ft/főtől + illeték

Zakynthos már 78.200 Ft/főtől + illeték
Törökország már 86.900 Ft/főtől + illeték

Rodosz már 87.500 Ft/főtől + illeték
Észak-Ciprus már 95.700 Ft/főtől + illeték

Egyiptom már 98.500 Ft/főtől + illeték
Bulgária már 98.600 Ft/főtől + illeték

Mallorca már 145.200 Ft/főtől + illeték
Zöld-foki-szigetek már 260.700 Ft/főtől + illeték 

Irodánk: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 12. 
Tel: 22/504 187 Fax: 22/504 188 
H-P 8:30 - 18:00 Szo: 9:00 - 13:00

szekesfehervar@kartagotours.hu
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 s
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MEGNYITOTTUNK!

Hobby Corner
Várjuk a Liget sor elején 

a Garzonház mellett.

- vázlatfüzet, írólap, műszaki rajzlap
- akvarell  lap, színes karton
- por- és olajpasztell kréta, ecset
- színes ceruza, filctoll
- akril festék, tempera
- krepp papír, dekorgumi
- csillámpor, szalag
- szárazvirág, oázis
- csipke, gyöngy, kapcsok
- készségfejlesztő és mesekönyvek
- fa, gipsz, hungarocell termékek
- iskolai szerek: füzet, ceruza, toll, stb.

 
Facebook elérhetőség: Hobby Corner 
Székesfehérvár • Tel: +36 20/228-5799

ahol a tetők életre kelnek

( 22/500-921  •  30/586-4162
Székesfehérvár, Széchenyi út 120.

Nyitva: h-p.: 8.00-16.30
www.tetocentrum.hu

TUDTA? 
Megjelent a tetőtéri ablakok új generációja a

Ultima ablak
20 év garanciával.

Vegyen részt telepünkön 
a Dakea Ultima

buszos roadshow egyik állomásán 
2018. február 22-én (csütörtökön) 9-12-ig!
Ezen a napon egyedi kedvezményekkel várjuk!

Toros nap és Római karnevál
Programok február 16-tól 25-ig

szabó Petra

A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!

Február 16.

Fricskák – Nevetés, álmodozás, forma–bontás
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Takács Rupert grafikai bemutatkozása

Marmorstein Berta csodálatos élete
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Rák Kati előadásában tekinthető meg az előadás. Az ese-
mény a huszadik század világába ad betekintést.

Február 17.
Feketehegy-szárazréti toros nap
7 óra, Feketehegy-szárazréti Közösségi Ház
Zártkörű rendezvény Feketehegy és Szárazrét lakói részére.

Kippkopp és a Kipikopik
17 óra, Civilközpont
A Nefelejcs Bábszínház bábmeséje.

A Parnasszus kortárs apostolai
17 óra, Igéző
Irodalmi est A Parnasszus kortárs apostolai című sorozat 
keretében. Oberczián Gézával, a kortárs magyar irodalom 
népszerű novellaírójával Takács Tamás beszélget.

I. Székesfehérvári Retrófesztivál
18 óra, Alba Regia Sportcsarnok
Fellépők: Ámokfutók, TNT, Kozmix, UFO, Dj. Szatmári & 
Jucus, Groovehouse. Műsorvezető: Berki Krisztián.

Jelmezes farsangi bál
19 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Az eseményen a Fanta Boys zenél. Asztalfoglalás a 22 303 
366-os számon.

Farsangi batyus bál
19 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
A hangulatról Varga Zoltán gondoskodik. 20 órától fellép a 
Kisfaludi Búzavirág Dalkör és a
Pákozdi Napraforgók Tánccsoport.
 
Babaruhabörze és bolhapiac
8 óra, Videoton Étterem
Babaruhák, játékok, mesekönyvek, cipők, kismamaruhák, 
babafelszerelések találhatnak új gazdát.

Farsangi mulatság
11 óra, Igéző
A Babos Társulat előadása.

Február 19.
Beszélgetés Azurák Csabával 
18 óra, Királykút Emlékház
A műsorvezetővel Bakonyi István beszélget. A belépés 
díjtalan.

Február 20.
Ismerj meg valódi meséket és mesés valóságokat! 
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Olvasóterme
Könyvbemutató, beszélgetés, dedikálás Krencz Nórával, 
Tomcsik Nórával és T.C. Langgel.

Február 21.
Tárlatvezetés a III. Béla király (1172-1196). „Teste Fehér-
várott nyugszik” című kiállításon
16.30, Szent István Király Múzeum
Tárlatvezető: Kovács Dóra múzeumpedagógus.

Február 22.
Könyvszertartás: Kilián László Niomé I., A fa mítosza
18 óra, A Szabadművelődés Háza
Könyvbemutató a szerző performanszával.

Február 23.
Mesekuckó-meseföldrajz
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri Tag-
könyvtára
Csóka Judit meseterapeuta török meséket mond a 
gyerkőcöknek.

Pre-Post
18 óra, Pelikán Galéria
Matzon Ákos Munkácsy-díjas képzőművész kiállítása. 
Megtekinthető március 23-ig. Nyitva keddtől péntekig 
10-től 18 óráig. (Március 15-én zárva). 

A magyar hieroglif írás
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti Tagkönyvtára
Varga Géza írástörténész könyvbemutatóval egybekötött 
előadása.

Faragó Annamária: Háború és lélek
18 óra, A Szabadművelődés Háza
Regénybemutató.

Hubay Miklós–Magony Imre: Római karnevál
19.30, Igéző
Szereplők: Margitka – Törsök Márta. Író – Magony Imre. 

Igazgató – Fertő László. Zénó – Szabó Miklós. Rendező: 
Magony Imre.

Február 24.
Mesedélelőtt
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekkönyvtára
Papírszínházi előadás és kézműves foglalkozás. Ajándék- 
ötletek kicsiknek és nagyoknak.

Holdújév a kutya jegyében
16 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Olvasóterme
Kiderülhet, kinek melyik szám hoz szerencsét. De lesz keleti 
bazár, teakóstoló és verseskönyv-bemutató (Egy bonsai 
újjászületésére) is.

Február 25.
Keresztények a mai Szentföldön
17.30, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
Jungbert Béla előadása.
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Válts életmódot
a Cutler Életmódprogrammal!
Részletek a Cutler Facebook-oldalán.
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Kupadöntő Debrecenben

Újra itt van... A magyarok nyilai

Jön a Fradi!

A tavalyi döntőben Lóránt volt az Alba nyerőembere

A Tiencsinben a BL-győztes John Obi Mikel 
(10) is játszott Marko Scsepovicsék (44) ellen

Összpontosítás és pontos dobások jellemezték Czipó Vivient

A Fradi ellen is telt ház lesz, mint a Győr ellen volt

somos zoltán

németH krisztián somos zoltán

kaiser tamás

A nyolc legjobb magyar csapat részvételével 
rendezik a kosárlabda Magyar Kupa döntőjét, 
melyben az Alba Fehérvár is érintett. A pénteki 
első játéknapon az idén már háromszor legyőzött 
Körmend lesz az ellenfél.

Tavaly sorrendben a ZTE, a Körmend, 
végül a Szolnok ellen nyertek Lóránt 
Péterék, így hódították el a serleget. 
A csapatkapitány az Olaj elleni finálé 
vége előtt nyolc másodperccel dobta 
a mindent eldöntő kosarat. Szóval 
szép emlék a kupa, de sem ebből, 
sem a Körmend elleni három korábbi 

...a nagy csapat – énekelte az Illés közel ötven 
éve, de hogy összecsapjuk-e a mancsunkat, az 
csak a nyár elejére derül ki. Ennek érdekében 
összesen nyolc felkészülési mérkőzéssel han-
golt a labdarúgó NB I folytatására a Videoton.

A célok alapját Spanyolországban 
két részletben, közel egy hónap 
alatt igyekezett letenni a Huszti 
Szabolccsal, Boban Nikolovval, 
Stefan Scsepoviccsal és Tomáš 
Tujvellel megerősített társaság. A 
nyolc felkészülési mérkőzést négy 
győzelemmel (Wuppertal, orosz 
U 21-es válogatott, Krasznodar, 
Tiencsin), egy döntetlennel (Peking 
Renhe) és három vereséggel (Wisła 
Krakkó, Kolozsvár, Dinamo Kijev) 
zárták – Huszti nélkül.
A marbellai kirándulás a Tiencsin 
Teda elleni meccsel ért véget: 
a Scsepovics-fivérek (Stefan az 
első gólját szerezte a Vidiben) és 
Lazovics találatával 3-1-re győztek a 
fehérváriak.
„A második edzőtáborban három mecs-
csen nyertünk, ezeken hat gólt lőttünk 
és csak egyet kaptunk, azt is bünte-

A darts nemzeti bajnokság első fordulóját Székes-
fehérváron rendezték. Több mint ötszázan álltak 
a táblákhoz, köztük sokan a fehérvári Sport DC 
színeiben.

A Vörösmarty Általános Iskola aulája 
és tornaterme igazi dartsszentéllyé vál-
tozott a hétvégére: több tucat táblánál 
zajlottak a bajnoki küzdelmek. 
„Hét forduló lesz az évben, a végén rang-
lista alapján hirdetünk magyar bajnokot. 
Valószínűleg lesz még forduló Fehérváron, 
hiszen itt nagyon erős klub működik!” – 

A nem túl jól, sőt rosszul sikerült, nulla pontot hozó 
évkezdés után pénteken a Ferencváros ellen kezdi a 
bajnokság második felét az Alba Fehérvár KC.

A tabellán jelenleg második, száz 
százalékos, így a vesztett pontok 
tekintetében a Győrnél kettővel job-
ban álló Fradi ellen sosem könnyű, 
igaz, az elmúlt években egy-egy 
csapat (hol az Érd, hol a Dunaújvá-
ros) el-elkapta Elek Gábor együt-
tesét. Sőt néhány évvel ezelőtt a 
fővárosban Nuria Benzalnak ziccere 
volt döntetlennél, így mondhatjuk: 
nem teljesen reménytelen Deli Rita 
csapatának helyzete sem. 

tőből.” – értékelt Marko Nikolics 
vezetőedző.
Mire a Vidi hazatért, addigra a 
második csapatba száműzött 
Henty áttette székhelyét a Puskás 
Akadémiához. A nigériai támadó 
fél évre került kölcsönbe Felcsútra, 
Szabó Bence pedig Nyíregyházán 
tölti a következő egy évet.
A Vidi jövő kedden felkészülési 
mérkőzést játszik Felcsúton az  
NB II-es Mosonmagyaróvárral.

győztes meccsből nem lehet megélni: 
pénteken ismét le kell gyűrni a vasi 
piros-feketéket, hogy éremért játszhas-
son az Alba! És ha sikerül, a Szol-
nok-Kecskemét negyeddöntő győztese 
vár rá, vagyis akár a tavalyi döntő is 
megismétlődhet szombaton. 
Mint látható, erre az ágra ismét na-
gyon erős csapatok kerültek, a másik-
ról a Szombathely papírforma szerint 
könnyebben juthat be a vasárnapi 
aranycsatába. De ahogy tavaly, idén 
is megmutathatja az Alba, hogy nincs 
nehéz ág egy igazán jó csapatnak! Eh-
hez persze jobban kell játszani, mint 
legutóbb a Kecskemét ellen...

Összességében mégis nagyon 
keveset fizet a fogadóirodáknál 
az FTC győzelme. A szeptemberi 
első fordulóban megszorítani sem 
sikerült a Bajnokok Ligájában 
menetelő gárdát, tizennégy góllal, 
32-18-ra kapott ki akkor idegen-
ben az Alba Fehérvár. A teher 
tehát most sem a hazaiakon lesz 
majd, veszítenivalója csak a Fra-
dinak van. És ahogy ezt ilyenkor 
szokták mondani: éppen ebbe 
lehet és kell is belekapaszkodni! 
A telt ház és a parázs hangulat 
garantált, most már csak meg 
kéne mutatnia a Fehérvárnak, 
hogy érdemes megtölteni a Kö-
fém Sportcsarnokot!

mondta Ziegenhám Medárd, a Sport 
DC vezetőedzője, televíziós szak- 
kommentátor, aki ezúttal is mindenre 
odafigyelve gondoskodott róla, hogy 
zökkenőmentes legyen a rengeteg 
versenyzőt felvonultató viadal. 
A fehérváriak valóban kitettek 
magukért, hiszen még az elődöntőbe 
is jutott hazai dartsos Mester Zoltán 
személyében, de ki kell emelni a négy-
szeres Európa-bajnok Czipó Vivient is. 
A tizenhat éves lány a férfiak mezőnyé-
ben indult, és egészen a negyeddöntőig 
jutott, ahol csak a későbbi győztes 
Takács Gábor állította meg.
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A Fehérvár Televízió műsora február 17-től 23-ig
K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2018. 2. 17. SZOMBAT

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Dienes	Ottó
11:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Altorjay	András

11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Tóth Judit Bianca

12:40 Híradó – ismétlés 
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Hagymásy	László	–	Téma:	
Az inkontinencia

14:10 A Fehérvár Televízió 
archívumából

14:40 Fehérvári beszélgetések – In 
memoriam	Siklósi	Gyula

15:15	 Turisztikai	magazin	–	ism.
15:45	 Léptei	nyomában	virágok	

nyíljanak	–	ismétlés	
16:05 Napi színes – ismétlés
16:15 Alba Fehérvár – Körmend 

kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

17:45 A Fehérvár Televízió 
archívumából

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Szabó	Petra.	

Vendég:	Nomád	Zenekar
18:35 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Híradó
19:20 Esti vers
19:30	 Kvantum	–	tudományos	

magazin
20:00 Alba Fehérvár KC – FTC 

kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:20	 Fehéredő	múlt	–	Uram,	
maradj	velem!	–	dok.film	

22:10 Híradó – ismétlés 
22:30 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2018. 2. 18. VASárnAp 2018. 2. 19. Hétfő 2018. 2. 20. Kedd 2018. 2. 21. SZerdA 2018. 2. 22. CSüTörTöK 2018. 2. 23. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Szabó	Petra.	
Vendég:	Nomád	Zenekar

10:45	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Dienes	Ottó
11:40 Turisztikai magazin – ismétlés 
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Altorjay	András

12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40	 Liturgikus	királylegenda	

– Koronázási 
Szertartásjáték 2015

14:50 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Tóth Judit Bianca

15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30	 Kísérletek	a	fizika	hőskorából	
15:45	 Így	készült:	A	Mester	és	

Margarita	színházi	előadása
16:00	 Ének	a	Don	hőseiért
16:45	 Doni	emlékműsor	a	Fehérvár	

Televízió archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Budán	László

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 A hét hírei 
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Fehéredő	múlt	–	Áttörő	

fény	–	dok.film
21:20	 Seuso	kedd	2017	2.	rész	
22:40 A hét hírei – ismétlés
23:00 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor A 
hét hírei ismétlése

07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor A 
hét hírei ismétlése

10:20 Köztér – ismétlés
11:00	 Kvantum	-	tudományos	

magazin
11:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Budán	László

16:40	 Kvantum	–	tudományos	
magazin

17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Balázsik	Zsófia
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Együtt	magazin	és	Hírek

20:15	 Kallós	Zoltán	emlékére:	
Kallós	Zoltán	90	
éves	–	1-3.	rész

22:45 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés 

23:25 Képes  hírek 

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés 

10:40	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Balázsik	Zsófia

17:00	 Együtt	magazin	–	ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezetők:	Látrányi	

Viktória	és	Mits	Marci.	
Vendég:	Buda	Gábor

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00	 Jó	estét,Fehérvár!	–	benne	
Híradó,	Esti	mérleg,	
Paletta magazin és Hírek

20:15	 Kallós	Zoltán	emlékére:	
Kalotaszegtől	Moldváig	–	A	
szórványok	néprajzkutatója

20:30	 A	természetfilmezés	
kulisszatitkai	3.	rész

21:00 Koronázási szertartásjáték 
2013 – István

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:40 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése 

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40 Paletta magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezetők:	Látrányi	
Viktória	és	Mits	Marci.	
Vendég:	Buda	Gábor

17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Séllei	Györgyi
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne	Híradó,	Esti	mérleg,	
Honvéd7,	Kísérletek	a	fizika	
hőskorából	és	Hírek

20:15	 Kallós	Zoltán	emlékére:	
Kalotaszegtől	Moldváig	
–	Néprajzi	Gyűjtemény

20:35	 V.	Fehérvári	Versünnep	
Elődöntő	2014	–	1.	rész

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:40 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40 Honvéd7 – ismétlés
10:55	 Kísérletek	a	fizika	

hőskorából	–	ismétlés	
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Séllei	Györgyi

17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:15	 Kísérletek	a	fizika	

hőskorából	–	ismétlés	
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Halmay	Tivadar

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne	Híradó,	Esti	mérleg,	
Bajnokok városa és Hírek

20:15	 Kallós	Zoltán	emlékére:	
Kalotaszegtől	Moldváig	–	
Kallós	Zoltán	és	barátai

20:45	 Fehérvár	AV19	–	Orli	Znojmo	
EBEL-jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:25 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

23:05 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés

11:10 A Fehérvár Televízió 
archívumából

11:40 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Halmay	Tivadar

17:00 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés

17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Ábrahám	Zoltán

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	benne:	
Híradó,	Kéklámpások	a	
Köztérben,	Turisztikai	
magazin és Hírek

20:35	 Kallós	Zoltán	emlékére:	
Kalotaszegtől	Moldváig	
– 25 éves a Kallós 
Zoltán	Alapítvány

21:10	 V.	Fehérvári	Versünnep	
Elődöntő	2014	–	2.	rész

22:35 Híradó és Kéklámpások 
a Köztérben – ismétlés

23:35 Híradó – ismétlés
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: február 19. 20:15 Kallós Zoltán emlékére: Kallós Zoltán 90 éves – 1-3. rész


